
 

 

Župnija Mozirje / Šmihel, 4. 9. 2020  
 
Spoštovani starši, 
 
za nami so poletni dnevi, ko smo bili vsi skupaj povabljeni, da se malce odpočijemo, da zadihamo drugačen 
zrak in se nekoliko bolj posvetimo drug drugemu. Ne moremo zanikati, da je bilo letošnje poletje drugačno 
od vseh dosedanjih in zaznamovano z večjo potrebo po prilagajanju tudi v počitniških dneh. Sedaj pa je 
čas, da pogledamo v novo katehetsko / veroučno leto, četudi v spremenjenih okoliščinah, ki zahtevajo 
nov in drugačen način.  
 
Sporočamo vam, da vpis h katehezi za 1. razred in otroke višjih razredov, ki bi prvič obiskali verouk v naši 
župniji, poteka v župnišču po dogovoru na 031 461 700. Prosimo, da nanj prinesete izpolnjeno vpisnico, ki 
jo najdete v cerkvi ali na: https://zupnija-mozirje.si/vpisnica-k-verouku/ 
Ob vpisu boste prejeli tudi informacije glede nakupa učbenika in delovnega zvezka.  
 
Katehetsko leto bomo pričeli z veroučnimi srečanji (prilagojenimi glede na ukrepe za varovanje zdravja) 
po 20. septembru 2020. V primeru poslabšanja epidemiološke situacije bomo prešli na katehezo na daljavo 
– katehet bo vzpostavil e-kontakt z vami in posredoval osnovne informacije o poteku. Prosimo, da se na 
poslana navodila tudi redno odzivate. Za več informacij sem župnik dosegljiv na sandikoren@gmail.com 
in 031461700. 
 
Urnik katehetskih srečanj za posamezni razred boste lahko našli, ko bodo urniki izdelani, na: 
https://zupnija-mozirje.si 
 
Pri katehetskih srečanjih bomo skušali kar najbolj upoštevati priporočila za izvajanje kateheze, ki jih je 
izdala Slovenska škofovska konferenca. Na srečanja lahko pridejo le zdravi otroci brez simptomov bolezni. 
Upoštevati je treba higienske predpise (nošenje obrazne maske, razkuževanje, higiena rok, kašlja ...) in 
priporočeno medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar velja tudi za prihod h katehezi in odhod z nje. Otroci 
naj imajo s seboj svoje katehetske potrebščine (delovni zvezek, učbenik) in pisala, saj izposojanje zaradi 
nevarnosti prenosa virusa ni mogoče.  
 
Prostovoljni prispevek za katehezo v župniji Mozirje / Šmihel je 25€ po družini. Hvala za vaš dar. 
 
Vsem želim poguma ob prvih korakih v novo katehetsko in šolsko leto. Naj vse naše poti spremlja Božji 
blagoslov. Pozdrav. 
 

Župnik Sandi Koren 


